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WSTĘP 

 

 

Tak zwana „polana przy lesie”, bo pod taką nazwą funkcjonuje to miejsce dla lokalnej społeczności, to obszar niezagospodarowany, stanowiący 

jedną z ogólnie dostępnych zielonych enklaw wśród okolicznej zabudowy. Co więcej, przecinają się tutaj ścieżki i dróżki leśne, tym samym 

polanka jest często odwiedzana przez biegaczy i spacerowiczów. Miejsce jest więc znane i lubiane, ma potencjał – w związku z tym 

postanowiono, że stanie się oficjalnym miejscem spotkań. 

 

W opracowanej koncepcji położono szczególny nacisk na funkcjonalny aspekt proponowanych rozwiązań oraz wpisanie projektu w otoczenie. 

Motywem przewodnim stał się kształt liścia, który nawiązuje zarówno do nomenklatury obowiązującej w najbliższej okolicy (vide: Osiedle 

Grzybowe, ul. Widłakowa itp.) jak i koresponduje z nazwą gminy „Suchy Las”, co może być istotne w przypadku większych imprez czy inicjatyw 

lokalnych. 

Ścieżki, rabaty oraz część rekreacyjna wykończone nawierzchniami bezpiecznymi tworzą trzy różnej wielkości, przeplatające się liście.  

W połączeniu z dopasowanymi elementami architektury oraz bogatą lecz łatwą w utrzymaniu roślinnością tworzą estetyczną i spójną 

kompozycję i - rzecz jasna - przyjemny, pełen dobrej energii zakątek.  
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 OMÓWIENIE KONCEPCJI 

 

Przedstawienie koncepcji na mapie zasadniczej 

 

Proponowany sposób zagospodarowania działki powinien w 

możliwie niewielkim stopniu wpłynąć  na istniejącą roślinność. 

Sugeruje się, aby centralną część polany, czyli trawnik, 

przeznaczyć na tzw, łąki kwietne. Tego typu nasadzenia mają 

olbrzymie atuty, są doskonałą dla środowiska alternatywą dla 

wymagających dużych nakładów pracy i kosztownych w 

utrzymaniu trawników – nie trzeba ich regularnie kosić, 

podlewać ani nawozić. Część z mieszanek w sezonie wymaga 

tylko jednego, wiosennego koszenia! Ponadto, dzięki swojej 

różnorodności stanowią miejsce do życia dla pożytecznych 

owadów (motyle, pszczoły) i innych małych zwierząt.  
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ZAGOSPODAROWANIE TERENU: NAWIERZCHNIE 

 

NAWIERZCHNIA ISTNIEJĄCA (NIE BĘDZIE 
PODLEGAĆ ZMIANOM) 

 

NAWIERZCHNIA BITUMICZNA (BEZPIECZNA), ZIELONA, GR 2 CM, POWIERZCHNIA: 
98,94 M2 

POLANA: ŁĄKI KWIETNE (EW. TRAWNIK), POW. 
641,58 M2 

NAWIERZCHNIA BITUMICZNA (BEZPIECZNA), SZARA, GR 2 CM, POWIERZCHNIA: 
108,41 M2 

PIASEK PŁUKANY, POWIERZCHNIA: 62,99 + 85,51 M2 CIĄGI PIESZE, KRUSZYWO JASNE, FRAKCJA 20-40 MM, POWIERZCHNIA: 639,29 M2 

NASADZENIA OZDOBNE (RABATY I KLOMBY), WYSYPANE KORĄ LUB SZYSZKAMI, 
POWIERZCHNIA:70 + 26,74 + 19,51 M2 
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ZAGOSPODAROWANIE TERENU: WYPOSAŻENIE 

 

 

Lampa uliczna ze słupem (”nova”), 
4 szt x  2495 zł, 
 

9.980,00 ZŁ 

 

Ławki bez oparcia, nowoczesna, 150 
cm, 5 szt x 650 zł, 
 

3.250,00 ZŁ 

 

Ławki z oparciem z dwóch stron, 
300 cm, 4 szt x 1600 zł, 
 

6.400,00 ZŁ 
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Kosze na śmieci metalowo-
drewniane - 4 szt x 600 zł, 
 

2.400,00 ZŁ 

 

Zestaw podwójnych ławek ze 
stolikami 180 cm, 8 szt x 1700 zł, 
 

13.600,00 ZŁ 

 

Stojak na rowery, stalowy, 1 szt x 
850 zł. 
 

850,00 ZŁ 

 
 
 
 
 

 
 
SUMA: 

 
 
36.480,00 ZŁ 
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ZAGOSPODAROWANIE TERENU: WYPOSAŻENIE c.d. 

 

 

Wszystkie elementy wyposażenia powinny być wykonane z naturalnych (ewentualnie dobrze imitujących 

naturalne) materiałów, w stonowanej kolorystyce. 

Ławki, ścianka wspinaczkowa, pergole, śmietniki i elementy konstrukcyjne na placach zabaw oraz w 

zestawie sprawnościowym - naturalny dąb lub zbliżony do niego kolor. Jest to istotne zarówno ze względów 

estetycznych jak i stricte użytkowych: jasne kolory mniej będą nagrzewać się w czasie ekspozycji na słońce. 

Elementy plastikowe (głównie na placach zabaw etc.) powinny być utrzymane w kolorze głębokiej zieleni lub 

w odcieniach jasnego niebieskiego koloru. Należy zwrócić szczególną uwagę na unikanie „pstrokacizny”, 

która zburzyłaby harmonię kompozycji.  

Zabawki na placu zabaw powinny być unikatowe (należy mieć w pamięci, iż w niewielkiej odległości od 

polany znajduje się plac zabaw i boisko) i wspierające większą aktywność fizyczną (np. tunele, trampoliny, 

liny i liany, równoważnie itp.) Projekt wyposażenia placów zabaw powinien być objęty odrębnym 

opracowaniem. 

 

 

 

 

 

 

 

(Hillside Eco Park, HAI ZANG) 
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WYPOSAŻENIE: PERGOLE 

 

 

Najważniejszymi elementami wyposażenia są dwie pergole oraz ścianka wspinaczkowa. Eliptyczna konstrukcja pergoli długości ok 13 metrów 

i szerokości ok 4 metrów (jedna pergola), wraz ze ścianką wspinaczkową tworzą zamkniętą kompozycję i pół-otwartą przestrzeń. Dzięki 

temu wszelkie spotkania i imprezy będą skupione jednym miejscu, jednak bez zamykania widoku.  

Sugeruje się, aby zadaszenie pergoli pozostało ażurowe, a ochronę przed promieniami słonecznymi stanowić będzie roślinność (bluszcz, 

wiciokrzew itd.), koncepcja dopuszcza jednak montaż transparentnego dachu. 
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 WYPOSAŻENIE: ŚCIANKA WSPINACZKOWA 

 

Ścianka wspinaczkowa to ażurowa konstrukcja, której pokonanie wymaga sprawności, jednocześnie pozwalając ćwiczyć umiejętności 

zdobyte na klasycznych ściankach (dzięki zastosowaniu uchwytów).  

Oprócz funkcji rekreacyjnej ścianka jest też doskonałym tłem/sceną dla spotkań i imprez organizowanych dla mieszkańców. 
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PODSUMOWANIE: 

 

Polana przy lesie ma szansę stać się miejscem, które każdy chętnie odwiedzi. Tu mogą toczyć się długie rozmowy, będzie rozlegał się śmiech 

dzieci, a imprezy organizowane przez i dla mieszkańców zyskają piękną i komfortową oprawę.  

Choć oszacowanie całkowitych kosztów inwestycji bez nakreślenia horyzontu czasowego uważa się za niecelowe, zważywszy na moment 

dziejowy, w jakim się znajdujemy (trwająca pandemia  i wiążące się z nią zmiany gospodarcze), to jestem przekonana, że pozytywny efekt, jaki 

przyniesie zagospodarowanie polany według wytyczonej koncepcji, przewyższy poniesione nakłady. 

 

W razie pytań pozostaję do dyspozycji. 

 

Z poważaniem, 

Anna Deptuła 

  

 


